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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 سم.
 به أجمعين. لسالم على نبينا محمد وعلى آله وصحوالصالة وا ،لمينالحمد هلل رب العا

 :-رحمه هللا تعالى-قال المؤلف 
 ما جاء في وقت صالة العشاء اآلخرة :باب

 عن ثابت بن بشير عن بشر أبي عن عوانة أبو حدثناقال:  الشوارب أبي بن الملك عبد بن محمد حدثنا
 رسول كان الصالة هذه بوقت الناس أعلم أنا: "قال -هللا عنهرضي - بشير بن النعمان عن سالم بن حبيب

 ".لثالثة القمر لسقوط يصليها -صلى هللا عليه وسلم- هللا
 أبو قال ،نحوه اإلسناد بهذا عوانة أبي عن مهدي بن الرحمن عبد حدثناقال:  أبان بن محمد بكر أبو حدثنا
 هشيم فيه يذكر ولم بشير بن النعمان عن المس بن حبيب عن بشر أبي عن هشيم الحديث هذا روى  :عيسى

 نحو بشر أبي عن شعبة عن روى  هارون  بن يزيد ألن ؛عندنا أصح عوانة أبي وحديث ،ثابت بن بشير عن
 ة.عوان أبي رواية

أما نا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، نبي ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ،الحمد هلل رب العالمين
 :بعد
 :-رحمه هللا تعالى-ول اإلمام الترمذي فيق
تقدم أن وقت صالة العشاء اآلخرة من مغيب الشفق األحمر هذه  "ما جاء في وقت صالة العشاء اآلخرة :باب"

 وأما النهاية فقد اختلف فيها أهل العلم على ثالثة أقوال:  ،بدايته
الثلث، ثلث الليل األول، استدالاًل بما جاء في  ن وقت صالة العشاء ينتهي بالثلث األول، بنهايةمنهم من يقول: إ

صبيحة ليلة اإلسراء حيث صلى العشاء  -صلى هللا عليه وسلم-جبريل النبي  حديث أبي هريرة وغيره حين أم  
 في اليوم الثاني حينما ذهب ثلث الليل األول.

يل كما جاء في حديث عبد ومنهم من يرى أن وقت صالة العشاء ينتهي عند منتصف الليل، ينتهي بمنتصف الل
ومنهم من يرى أنه ينتهي بطلوع  «ووقت العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل األوسط»هللا بن عمرو 

نما التفريط على من أخ   ليس في النوم تفريط»الفجر كما جاء في حديث:  ر الصالة حتى يأتي وقت الصالة وا 
متقدم،  -عليه الصالة والسالم-في إمامة جبريل للنبي وقلنا في ما مضى أن حديث الثلث الليل  «األخرى 

 تهي إال بدخول وقت الصالة األخرى وحديث عبد هللا بن عمرو متأخر، والحديث الثالث الذي فيه أن الوقت ال ين
مخصوص بصالة الفجر إجماعًا، وأنه ال يمتد وقتها إلى دخول وقت صالة الظهر فليخص بصالة العشاء أيضًا 

 صريح بنهاية وقته في منتصف الليل في حديث عبد هللا بن عمرو وغيره.كما جاء الت
وصف العشاء باآلخرة يدل على أن هناك " الشوارب أبي بن الملك عبد بن محمد حدثنا" :-رحمه هللا-قال 

عشاء أولى ويراد بها المغرب، وكان بعض العرب يسمي المغرب العشاء ويسمي العشاء بالعتمة، وهذا من 
ذكرنا مرارًا أن في  «ال تغلبنكم األعراب على اسم صالتكم»: -عليه الصالة والسالم-، حتى قال النبي األعراب



هذه البالد أيضًا يسمون المغرب العشاء، ويسمون العشاء األخير، كما قال هنا العشاء اآلخرة، لكن المغرب هي 
 المغرب والعشاء هي العشاء بالتحديد.

الترمذي الذين مر بنا مرارًا أن هذا من شيوخ  "الشوارب أبي بن الملك عبد بن مدمح حدثنا" :-رحمه هللا-قال 
الوضاح بن عبد هللا اليشكري، ثقة أيضًا من شيوخ األئمة، وكتابه  "عوانة أبو حدثناقال: " أكثر عنهم وهو ثقة

والعقدية طعن  وبعض المفتونين من المتعصبين لبعض المذاهب الفرعية ،صحيح كما نص على ذلك أهل العلم
يعني أبو عوانة ذاك وضاع،  :اسمه وضاح، قال بعض األئمة ،في أبي عوانة بسبب تصحيف وقع في كتاب

فتمسك بها بعض المفتونين وطعن في هذا الراوي اإلمام الجليل المخرج له  حف االسم من وضاح إلى وضاعص  
ن وصفه بأنه وضاع، ولم يرد ذلك، كل اإلمام فال ، من أجل حديث يخالف مذهبه، فقال:في الصحاح وغيرها

ومثل هذه يتشبث بها من يتتبع المتشابه، الذين في  ،النسخ الصحيحة تقول: ذاك وضاح، فتصحفت الحاء عين
 قلوبهم زيغ يتتبعون مثل هذه التصحيفات.

 ثقة أيضاً األنصاري موالهم،  "ثابت بن بشير عن"وهو ثقة أيضًا  ،بن أبي إياس بن أبي وحشية "بشر أبي عن"
رضي هللا -قال:  صحابي جليل معروف، "بشير بن النعمان عن" األنصاري، ال بأس به "سالم بن حبيب عن"

سبيل االفتخار على غيره والترفع على غيره  يقول هذا الكالم على" الصالة هذه بوقت الناس أعلم أنا" :-عنه
، ومن باب -جل وعال-ن باب التحدث بنعمة هللا على سبيل التزكية لنفسه؟ كال، إنما يقول مثل هذا الكالم م

على تحمل هذا الخبر عنه، كثيرًا ما نسمع ألهل العلم كالم يظنه بعض الناس أنه غرور  إغراء السامعين
بالنفس، وا عجاب بها، وليس األمر كذلك، إنما هو من باب إغراء السامع بالحرص على هذه الفائدة التي ال 

-يم لما أتم مقام التوبة في مدارج السالكين بكالم طويل نفيس ال يوجد عند غيره قال ابن القد غيره، يجدها عن
هذا الكالم  "لبتة، وهللا المستعانالم علك أن ال تجده في مصنف آخر أفاحرص على هذا الك": -رحمه هللا

نًا ما يحمل على مثل صحيح، لكن ال يراد بذلك أن ابن القيم مغرور بنفسه وبكالمه، نعم قد يوجد في النفس أحيا
خالصهم هلل  ظن بهم ال ي   -جل وعال-هذا الكالم، لكن العلماء المعروفين بإخالصهم واقتفائهم لسنن نبيهم وا 

 ذلك، قد يجده اإلنسان من نفسه أحيانًا.
تتبع طرق حديث ثم حكم عليه بحكم لم يعرف له سابق، يعني ما عرف فيه حكم  -رحمه هللا تعالى-ابن حجر 

العلم، ثم بعد ذلك قال: إني وجدت كالمًا لفالن وفالن من األئمة الكبار المتقدمين وقع له نفس ما وقع ألهل 
 ثم الحمد هلل، كررها مرارًا، وهللا المستعان. ،ثم الحمد هلل ،لي، فالحمد هلل

 يصليها -سلمصلى هللا عليه و - هللا رسول كان"يعني صالة العشاء  "أنا أعلم الناس بوقت هذه الصالة"قال: 
الشهر،  لثالثة يعني من "لسقوط القمر لثالثة" هذه في األصل تدل على االستمرار )كان( "لثالثة القمر لسقوط

سقوط القمر لثالثة من الشهر هل هو يسقط في وقت يعني يغيب في وقت محدد من الليلة الثالثة من الشهر، 
هذا االختالف على ساعة من شهر إلى آخر في ثالثة كل شهر؟ أو أنه يختلف من شهر إلى آخر؟ وقد يزيد في 

الشهر، ولذلكم من معه تحقيق الشيخ أحمد شاكر ذكر جدول ألوقات غروب القمر في الليالي الثالثة من شهور 
إحدى عشرة سنة، يقول: الليلة الثالثة من محرم  ابينهم (هـ1356)ثم أردفها بسنة  (هـ1345)سنة كاملة، سنة 
بالتقويم العربي القديم،  ي،ين القمر يغرب في الساعة الواحدة وسبع وخمسين، مقصوده بالغروبسنة خمسة وأربع



الثالثة من صفر غروب القمر في الواحدة  ،قبل أن نغيره بحساب غيرنا، الساعة الثانية إال ثالث دقائق، وصفر
واحدة وسبع وأربعين، جماد األولى وخمسة وعشرين، وربيع األول في الواحدة وثالث وثالثين، وربيع الثاني في ال

نية وست دقائق، وفي رجب في الثانية وواحد وخمسين ثين، وفي جمادى الثانية في الثافي الواحدة وواحد وثال
وأربعة وعشرين دقيقة، في رمضان في الثالثة وأربع ودقائق، كلها في ثالثة الشهر، دقيقة، في شعبان في الثانية 

وفي ذي الحجة في  ،ع وثالثين دقيقة، وفي ذي القعدة في الثالثة وواحد وعشرين دقيقةوفي شوال في الثانية وتس
 الثانية وست وأربعين دقيقة.

يعني بين بعض الليالي وبعض واحدة وخمسة وعشرين دقيقة، وعندك في صفر في الواحدة وخمس وعشرين 
ن دقيقة، الفرق قريب من ساعتين، فهل واحدة ونصف إال خمس، وفي ذي القعدة في الثالثة وواحد وعشري ،دقيقة

ل على سقوط القمر في تحديد وقت صالة العشاء؟ أسماء بنت أبي بكر راقبت القمر ليلة جمع، يمكن أن يعو  
ر ليلة العيد عيد النحر يتفاوت مثل تفاوته في ل هذا أن القمليلة عرفة، فلما غاب القمر ارتحلت، فهل نقول بمث

نه ثابت وقد عمل به جمع من أهل العلم ينتظرون مغيب القمر ثم : إعليه أيضًا؟ أو نقول الليلة الثالثة فال يعول
فإنه يصلي  -عليه الصالة والسالم-ينصرفون إلى منى، وهذا في حق المتعجل، أما المتأخر المقتدي بفعله 

 منى. ، قبل أن تطلع الشمس يدفع إلىحتى يسفر جداً  -جل وعال-الصبح بجمع ثم يمكث يذكر هللا 
 عول على مثل هذا في تحديد صالة العشاء؟ فهل ي   ،هنا رأينا هذا االختالف إلى ما يقرب من ساعتين

 يصليها -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كانأنا أعلم الناس بوقت هذه الصالة، "النعمان بن بشير يقول: 
ن كان فيه من قيل  ،حح عند أهل العلممن الشهر، وهذا الحديث مص ثالثةأي مغيب القمر ليلة  "القمر لسقوط وا 

لكن في حيز الحسن ال في حيز  ،فيه: ال بأس به، حبيب بن سالم قيل فيه: ال بأس به، وحديثه يكون مقبوالً 
 الصحيح.
تأتي إشارة الترمذي إلى  ؟قحم في السند أو أنه ساقط من الرواية الثانيةختلف فيه هل بشير بن ثابت م  مع أنه م  

عرفنا أنه ال  ة بين هذه األشهر ساعتين فما دون ذا عرفنا أن التفاوت في مغيب القمر في الليلة الثالثهذا، لكن إ
راقبه النعمان بن بشير وهو يصلي عند  -عليه الصالة والسالم-إن النبي  :يمكن أن يحدد بهذا إال أن يقال

د مغيب القمر لثالثة في الساعة مغيب القمر من غير تحديد بوقت ثابت، صالها فعجل بها حينما صالها عن
رها حينما صالها عند مغيب القمر لثالثة حينما كان يغرب في الساعة الثالثة الواحدة وخمس وعشرين دقيقة، وأخ  

نما تصلى بين هذين الوقتين، بين  وواحد وعشرين دقيقة، فال يكون لها وقت محدد ثابت في الليالي كلها، وا 
يصليها  هلقمر والوقت الذي يتأخر فيه مغيب القمر، وال يريد النعمان بن بشير أنالوقت الذي يتقدم فيه مغيب ا

في ساعة محددة في كل ليلة، وال شك أن الوقت بين أوله وبين آخره كله واقع في وقت صالة العشاء؛ ألن 
اثنين  مغيب الشفق في الليالي القصيرة يغيب في الواحدة وأكثر من عشرين دقيقة، يعني واحد وعشرين أو

ذا ص   ليت بعد مغيب القمر أو وقت مغيب وعشرين، فإذا صالها في خمس وعشرين يكون صالها في وقتها، وا 
صليت بعد دخول وقتها  وأن تكون حينئذ   ،القمر في الساعة الثالثة وواحد وعشرين دقيقة ال مانع من ذلك

ل عندنا نصوص واضحة مفسرة محكمة، ، على كل حابساعتين وهو مضي ثلث الليل في بالنسبة لليالي القصيرة
 وأن وقتها يبدأ من مغيب الشفق األحمر، ثم النهاية يختلف فيها أهل العلم تبعًا الختالف ما جاء فيها.



 بهذا عوانة أبي عن مهدي بن الرحمن عبد حدثناقال:  أبان بن محمد بكر أبو حدثنا": -رحمه هللا-قال 
قلنا في أبان: المنع والصرف، فمنعه ابن  نحوه يعني بمعناه، محمد بن أبان ،يعني باإلسناد المتقدم "نحوه اإلسناد

مالك اإلمام المعروف من أئمة العربية وصرفه غيره، حتى قال بعضهم: من منع أبان فهو أتان، لذلك أحيانًا يقع 
ال مصروف؟ ثم نأتي بهذا الكالم ي  .قع في حرج بعضهمالحرج من بعض اإلخوان إذا سألناهم قلنا: أبان ممنوع وا 

فمن صرفه قال: هو من اإلبانة والنون أصلية، ومن منعه قال: هو من اإلباء والنون مزيدة مع األلف، واالسم 
 .يمنع من الصرف لزيادة األلف والنون 

عن حبيب  "بشير بن النعمان عن سالم بن حبيب عن بشر أبي عن هشيم الحديث هذا روى  :عيسى أبو قال"
ذكر لبشير بن ثابت، أبي بشر عن حبيب بن سالم، والرواية األصلية رواية أبي عوانة عن بن سالم من غير 

 عوانة أبي وحديث ،ثابت بن بشير عن هشيم فيه يذكر ولم" عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالمأبي بشر 
 أبي رواية نحو بشر أبي عن شعبة عن اهرو  هارون  بن يزيد ألن" يعني الذي فيه بشير بن ثابت "عندنا أصح
 ."ةعوان

فيرجح قوله على قول هشيم، لم يذكر وال شك أن متابعة شعبة أمير المؤمنين في الحديث ألبي عوانة تعطيه قوة 
ن : إألنه معروف بالتدليس فأسقطه؟ هل نقول ن هشيمًا دلسه: إفيه هشيم عن بشير بن ثابت، يعني هل نقول

 هشيمًا دلسه؟
 وفـــــــــي الصـــــــــحيح عـــــــــدة كـــــــــاألعم   

 جج

 كهشــــــــــــــــــــــــــيم بعــــــــــــــــــــــــــده وفــــــــــــــــــــــــــت   و  
 ج

 سه فأسقطه؛ ألنه هنا لم يصرح بالتحديث، من يجيب؟إن هشيم دل   :يعني في ذكر المدلسين، هل نقول
  ....طالب:...

 هاه؟
  ....طالب:...

رف بتدليس التسوية، وهذا إن رميناه به هو من نوع تدليس التسوية الذي هو شر أنواع صحيح، يعني هشيم ما ع  
في شيخ  لتدليس المعروف اللي هو أخف بكثير من تدليس التسوية أن يسقط شيخه، وهنا السقطالتدليس، إنما ا

 الشيخ ال في الشيخ نفسه.
منهم من يقول: إن مثل هذا يسمى من المزيد في متصل األسانيد، يحكم عليه بأنه مزيد في متصل األسانيد إذا 

 فإسقاطه محتمل. تصريح بالتحديثيس فيه ، وهنا لكان في السند الناقص التصريح بالتحديث
منهم من يقول ويجوز وهذه على طريقة المتأخرين التي يعتمدها الشيخ أحمد شاكر كثيرًا أنه يجوز أن بشير بن 
ثابت رواه عن حبيب بن سالم عن النعمان يعني رواه بواسطة عن النعمان، يعني عن أبي بشر عن بشير بن 

بو بشر عن حبيب بن سالم بواسطة بشير بن ثابت، ثم إنه لقي حبيب بن ثابت عن حبيب بن سالم، يعني رواه أ
وهذه تمشي وتجري  ،سالم فرواه عنه بغير واسطة، فصار يحدث به على الوجهين مرة بواسطة ومرة بغير واسطة

ئة على قواعد المتأخرين الذين يتحاشون توهيم الرواة، يتحاشون توهيم الرواة، وال يجرؤون على التخطئة، تخط
 هشيم في روايته بإسقاط بشير بن ثابت.الثقات، لكن طريق األئمة المتقدمين التي سلكها الترمذي هنا خطأ 

 سم.



 اآلخرة العشاء صالة تأخير في جاء ما :باب
: قال -رضي هللا عنه- هريرة أبي عن المقبري  سعيد عن عمر بن هللا عبيد عن عبدة حدثناقال:  هناد حدثنا
 أو الليل ثلث إلى العشاء يؤخروا أن ألمرتهم أمتي على أشق أن لوال»: - عليه وسلمصلى هللا- النبي قال

 .«نصفه
 بن وزيد الخدري  سعيد وأبي عباس وابن برزة وأبي هللا عبد بن وجابر سمرة بن جابر عن الباب وفي :قال
 .-مرضي هللا عنه- عمر وابن خالد
- النبي أصحاب من العلم أهل أكثر اختاره الذي وهو ،صحيح حسن حديث هريرة أبي حديث :عيسى أبو قال

سح أحمد يقول وبه ،اآلخرة العشاء صالة تأخير رأوا ،وغيرهم والتابعين -صلى هللا عليه وسلم  .قاوا 
 :-رحمه هللا تعالى-يقول المؤلف 

شفق، والحديث الترجمة األولى في وقتها، وأنه يبدأ من مغيب ال "اآلخرة العشاء صالة تأخير في جاء ما :باب"
الذي أورده في الترجمة تحت الترجمة األولى حديث النعمان بن بشير ال يدل على بداية الوقت، كما أنه ال يدل 

مغيب القمر في ليلة الثالثة من شهر إلى آخر، فقلنا: إنه يغيب القمر في ق بين و على نهايته إال إذا الحظنا الفر 
ما جاء  ؟ي آخر الوقت بالنسبة لشهر آخر، أما هنا فتأخيرها وما حكمهأول الوقت في شهر ويغيب القمر لثالثة ف

لتعجيل كما جاء في الظهر هل هو األفضل أو األفضل ا ؟في تأخير صالة العشاء اآلخرة يعني ما حكمه
 أو أن األفضل التأخير كالظهر عند اشتداد الحر؟ ؟والعصر والمغرب والصبح

: قال هريرة أبي عن المقبري  سعيد عن عمر بن هللا عبيد عن عبدة حدثناقال:  هناد حدثنا": -رحمه هللا-قال 
حرف امتناع  :لوال «لوال أن أشق»، «ألمرتهم أمتي على أشق أن لوال»: -صلى هللا عليه وسلم- النبي قال

 -عليه الصالة والسالم-وهذا من رحمته ورأفته  «لوال أن أشق على أمتي» لمشقةلوجود، امتنع األمر لوجود ا
 .بأمته

ال أمر االستحباب موجود، كما جاء «ألمرتهم أمتي على أشق أن لوال» ألمرتهم بالسواك » :يعني أمر وجوب وا 
 ،وعند كل وضوء، أمر االستحباب موجود، لكن المنفي الممتنع لوجود المشقة أمر الوجوب «عند كل صالة

ال فأمر االستحباب موجود باألمر عند اإلطالق يقتضي الوجو  وبهذا يستدل أهل العلم على أن }َفْلَيْحَذِر   وا 
 هذا الوعيد يدل على أن األمر يقتضي الوجوب. [( سورة النــور63)] {الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنة  

 أو لليلا ثلث إلى العشاء يؤخروا أن»يعني على سبيل اإللزام والوجوب  «ألمرتهم أمتي على أشق أن لوال»
وينتظرون صالة العشاء من أجل  ،وال شك أن في هذا مشقة على بعض الناس الذين يتعبون في النهار «نصفه

أن يناموا ويرتاحوا من عناء النهار، فالمشقة موجودة، قد يقول قائل: تأخير العشاء اآلن أفضل بالنسبة للناس؛ 
ل: ال، يبقى األصل الشرعي والسنة اإللهية في الليل ألنهم يسهرون، وينامون النهار فما في مشقة عندهم، نقو 

والنهار تبقى هي األصل، نعم إذا وجد مشقة في شيء يقتضي التقديم أو التأخير فمالحظته من باب رفع المشقة 
على الناس ال ألنهم خالفوا السنة اإللهية فسهروا بالليل وناموا النهار، بل ألن ذلك يفوتهم بعض مصالحهم 

و الدنيوية كما هو الحاصل بالنسبة لرمضان في تأخير العشاء لمدة نصف ساعة، الناس يريدون أن الدينية أ



ويفرحوا بهذه النعمة التي أتمها هللا عليهم في ما بين العشاءين، يمتد لهم الوقت ينبسطون  ،يتوسعوا بعد إفطارهم
 فيه مع أهليهم، فمثل هذا التأخير ال إشكال فيه.

لكن إذا لم توجد المشقة، وجد  «نصفه أو الليل ثلث إلى العشاء يؤخروا أن ألمرتهم أمتي على أشق أن لوال»
أناس يتفقون جماعة يتفقون على التأخير وال يشق على واحد منهم، ال سيما إذا كانوا في غير مسجد مرتب 

لو تواطئوا على  مجموعةوهم  صحراء مثاًل أو في استراحة ال يستمعون فيها النداءينتابه الناس، إذا كانوا في 
 أن ألمرتهم أمتي على أشق أن لوال» فضل تحقيقًا لهذه الرغبة النبويةتأخير العشاء إلى ثلث الليل كان ذلك أ

)أو( هذه شك من الراوي؛ ألن الثلث غير النصف، هكذا قرر جمع  «نصفه أو الليل ثلث إلى العشاء يؤخروا
تتفاوت وتتنوع، فليالي الصيف مثاًل تصلى الصالة في فاألوقات  من الشراح، ومنهم من يقول: إنها للتنويع،

الثلث األول؛ ألنه لو أخرت إلى النصف ما بقي من الليل ما يكفي اإلنسان لنومه، وفي الشتاء لو أخرت إلى 
 أوضح من كونها للتنويع.النصف كان أولى؛ يبقى من الليل ما يكفي النائم، وكونها للشك 

وأما حديث جابر بن عبد  ،عند أحمد في المسند وعند مسلم "سمرة بن جابر عن الباب وفي" :-رحمه هللا-قال 
وأما حديث جابر بن سمرة فهو عند  "هللا عبد بن جابر"هللا فهو في الصحيحين، الذي في الصحيحين حديث 

 "عباس وابن" يضاً بن عبيد عند البخاري ومسلم أنضلة  "برزة وأبي" أحمد في المسند وعند اإلمام مسلماإلمام 
 "عمر وابن"ينظر من أخرجه،  "خالد بن وزيد" أحمد وأبي داود عند "الخدري  سعيد وأبي" عند البخاري والطبراني

 .عند مسلم
 مام مسلم واإلمام أحمد في مسندهوهو مخرج عند اإل "صحيح حسن حديث هريرة أبي حديث :عيسى أبو قال"

 والتابعين -صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب من العلم أهل ثرأك اختاره الذي وهو": -رحمه هللا-قال 
سح أحمد يقول وبه ،العشاء صالة تأخير رأوا، و وغيرهم والليث وكثير من محدثي الشافعية؛ ألحاديث  "قاوا 

 .وما جاء فيه مما أشار إليه اإلمام الترمذي ،كثيرة دلت على التأخير، منها حديث الباب
 سم.
 بعدها والسمر العشاء قبل النوم راهيةك في جاء ما :باب

 المهلبي هو عباد بن عباد وحدثنا :أحمد قال عوف أخبرناقال:  هشيم حدثناقال:  منيع بن أحمد حدثنا
سم رضي هللا - برزة أبي عن الرياحي المنهال أبو هو سالمة بن سيار عن عوف عن جميعا   علية بن عيلاوا 
 ".بعدها والحديث العشاء قبل النوم يكره -وسلمصلى هللا عليه - النبي كان: قال -عنه
 .وأنس مسعود بن هللا وعبد عائشة عن الباب وفي
 العشاء صالة قبل النوم العلم أهل أكثر كره وقد ،صحيح حسن حديث برزة أبي حديث :عيسى أبو قال

 .بعضهم ذلك في ورخص بعدها والحديث
 في العشاء صالة قبل النوم في بعضهم ورخص ،راهيةالك على األحاديث أكثر: المبارك بن هللا عبد وقال

 .الرياحي المنهال أبو هو سالمة بن وسيار، رمضان
 :-رحمه هللا تعالى-قال اإلمام الترمذي 



وال  ،وترك النوم ،والتحدث بالليل ،والسمر هو السهر" بعدها والسمر العشاء قبل النوم كراهية في جاء ما :باب"
 قبل النوم يكره -صلى هللا عليه وسلم- النبي كان" عليه في حديث البابمكروه، منصوص شك أن هذا 

ذا نظرنا إلى حال الناس اليوم وجدنا العكس تمامًا، نجد من ينام المغرب، نجد من  "ابعده والحديث العشاء وا 
داد ينام العصر وتفوته صالة المغرب، نجد من ينام المغرب وتفوته صالة العشاء، كل هذا من أجل االستع

للسهر مع األصحاب واألقران، ما يتصبر حتى يصلي العشاء ثم ينام، يخشى أن يفوته شيء من مجلس 
والناس ال أصحابه وأقرانه، وليت هذه المجالس تعمر بذكر هللا وما ينفع، لكنها مبنية على القيل والقال غالبًا، 

سكن يكون فيه السهر إلى طلوع الفجر، ومنهم  بداًل من أن يكون الليل ي اإلجازات يقلبون السنة اإللهيةسيما ف
حياء الليل  ،وقراءة القرآن ،من يسهر إلى قبيل طلوع الفجر ثم ينام عن صالة الصبح، وأما بالنسبة لقيام الليل وا 

بما ينفع فهذا ال يوجد إال ما ندر، ومن يعمر ليله بالقيل والقال في الكالم المباح فضاًل عن المكروه والمحرم 
ال يعان على قيام الليل، يسهر إلى قبيل الصبح فإن كان من الحريصين على إبراء الذمة نعم يجعل من تجده 

ال يعذر نفسه بالنوم؛ ألن القلم رفع عن النائم، ثم ال ينتبه إال بعدما ينتشر النهار، هذا  يوقظه لصالة الصبح وا 
باب السمر في  :لبخاري ترجم على السهرحال كثير من الناس في هذه األيام، بعض األخيار يسهر ويقول: ا

ن مرت إال أنها غير مقصودة، يعني هذه  العلم ونحوه، ونحن تمر في مجالسنا بعض المسائل العلمية، لكنها وا 
المجالس ما قصدت من أجل إحياء الليل بالعلم، ال، إنما قصدت للقيل والقال، قد يمر بمسألة ليست مقصودة، 

نما يدخل في السمر المذموم المكروه، لكن إذا -رحمه هللا-ترجم عليه البخاري  لكن مثل هذا ال يدخل فيما ، وا 
 ؟سهر اإلنسان وحفظ لسانه عن فضول الكالم مع أنه إذا حفظ لسانه عن فضول الكالم ماذا يستفيد من السهر

تطع حفظ هذا اللسان حفظ اللسان من فضول الكالم يدعوه إلى النوم، ويعينه على القيام، لكن اإلشكال إذا لم يس
فضول األكل،  ،فضول الكالم ،ويمرض القلب ،عن فضول الكالم واالسترسال في الفضول هو الذي يميت القلب

فضول الخلطة، فضول النوم، فضول البصر، فضول السمع، هذه المنافذ إلى القلب ال شك أنها هي أسباب 
نقول: تسهر ألي شيء؟ قال: نسمر مع اإلخوان، لكن ال أرتكب محرم،  رضه ثم موته، فإذا قال: أنا أسهرم

ونتجاذب أطراف الحديث المباح، نقول: العادة جرت بأن من يسترسل في الكالم المباح ال بد أن ينجر إلى 
الكالم المكروه، الذي تركه أولى، ثم بعد ذلك ينفذ هذا الكالم المكروه، وال بد من الكالم، ال يمكن أن يجلسوا 

 كالراعي يرعى حول الحمى. يضطرون إلى أن يقربوا من الحرام بدون كالم، ثم
واللبس والسكن وغيرها،  بوهذا موجود في جميع استعمال المباحات من الكالم والنظر واالستماع واألكل والشر 

كلها تجر، ولذا يعرف عن سلف هذه األمة وأئمتها اإلعراض عن تسعة أعشار الحالل خشية أن يجرهم إلى 
 الحرام.

رًا أنه يدلس، هو ابن بشير الواسطي ثقة، عرفنا مرا "هشيم حدثناقال:  منيع بن أحمد حدثنا" :-رحمه هللا-ال ق
وهو  "قال: أخبرنا عوف" نه صرح باإلخبارأل انتفت تهمة التدليس هنا "عوف أخبرناقال: " ح باإلخباروهنا صر  

 "المهلبي هو عباد بن ادعب   وحدثنا" بن منيع شيخهيعني ا "أحمد قال" وهو ثقة أيضاً ابن أبي جميلة األعرابي، 
سم" وهو ثقة أيضًا لكن ربما وهم  "عوف عن جميعا  " إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية، "علية بن عيلاوا 

سماعيل جميعًا عن عوف، لكن هل معهم هشيم؟ ألن هشيمًا يروي عن عوف، لما قال: حدثنا هشيم،  عباد وا 



اد بن عباد ، وعب  اإلخبار ينفي تهمة التدليسبألن هشيم معروف بالتدليس، فتصريحه قال: أخبرنا عوف؛ 
سماعيل بن علية جميعًا عن عوف، يعني بصيغة   بن سيار عن" وال يحتاج في مثل هذا إلى تصريح، (عن)وا 

 كان: لقا" نضلة بن عبيد األسلمي، صحابي "برزة أبي عن" البصري، ثقة "الرياحي المنهال أبو هو سالمة
فتفوته الجماعة  وم قبلها قد يؤدي إلى النوم عنهاألن الن "العشاء قبل النوم يكره -صلى هللا عليه وسلم- النبي

ذا تسبب في فوات  ذا تسبب الشيء في فوات مستحب كره، وا  أو يفوته الوقت المختار وقد يفوته الوقت كله، وا 
ناس مكروه، وبالنسبة لبعض الناس محرم، فالذي يفوته واجب حرم، ولذا قد يقال: إن السهر بالنسبة لبعض ال

ذا فوته السهر صالة الجماعة أو الصالة  ،السهر قيام الليل واستغالل الوقت فيما ينفع أقل ما يقال فيه الكراهة، وا 
في وقت صالة الفجر في وقتها فإن هذا يحرم عليه أن يسهر، إذ ال بد من بذل األسباب للقيام للواجب، وال بد 

عن االمتحان أو نام وأنا نائم، ال، هل في يوم من األيام نام  ما يقول: النائم مرفوع عنه القلممن انتفاء الموانع، 
عن الدوام؟ هذا يندر جدًا أن ينام، بينما تجده ينام عن صالة الفجر في األسبوع المرتين والثالث، وقد ينام في 

يتعمد عدم القيام إال إلى الدوام أو للدراسة أو نحوها، هذا عاد فضاًل عن كونه  سبوع الكامل عن صالة الصبحاأل
حكمه آخر، شأنه أعظم، كونه يركب المنبه يضبط المنبه على الدوام والصالة يمر وقتها من أوله إلى آخره وال 

ذلك عظيمة جدًا، يعني إذا كان يتعمد  ، وأفتى فيه بعض أهل العلم بفتوى يستيقظ ألدائها، هذا على خطر عظيم
ال أقول: ال يصلي،  إذا كان يضبط المنبه على الدوام، وحينئذ   ،-نسأل هللا العافية-وهذا ديدنه أفتوا بكفره 

يصليها بعد وقتها، ما دام تعمد إخراجها عن وقتها ال يصليها كما لو صالها قبل وقتها، وذكرنا فيما مضى أن 
ا عن وقتها متعمدًا، مع أنه وجد من أهل العلم من ينقل إذا أخرجهابن حزم نقل اإلجماع على هذا أنها ال تصلى 

ثمه عظيم، إثمه عظيم وال يكفر بذلك، لكن  اإلجماع على أنه يصليها، وهذا قول جماهير أهل العلم أنه يصليها وا 
 إثمه عظيم.

قد يؤدي  ألن الحديث بعدها "بعدها والحديثيكره النوم قبل صالة العشاء،  -صلى هللا عليه وسلم-كان النبي "
 إلى النوم عن الصبح أو عن قيام الليل.

 "وأنس"أيضًا عند ابن ماجه،  "مسعود بن هللا وعبد" خرجه ابن ماجه "عائشة عن الباب وفي" :-رحمه هللا-قال 
 يقول الشارح: لم أقف على من أخرجه.

م في البخاري وأخرجه الجماعة، أخرجه األئمة كله "صحيح حسن حديث برزة أبي حديث :عيسى أبو قال"
 "العشاء صالة قبل النوم العلم أهل أكثر كره وقد" ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وعند أحمد

وعدم النوم يخشى منه عدم اإلقبال على الصالة والخشوع  ،لكن إذا كان النوم يخشى منه أن ينام عن الصالة
ألستيقظ نشطًا لى المغرب قال: أستعد لصالة العشاء فأنام قلياًل فيها لمزيد التعب، تعب في نهاره كله، ثم لما ص

ء تراويح أو معروف أن اإلنسان إذا صلى وهو متعب ال سيما إذا كان بعد صالة العشاألؤديها بقلب حاضر، 
فإنه يحتاج إلى شيء من االستعداد، فإذا كان هذا هو السبب فاألمور بمقاصدها إذا نام  تهجد أو ما أشبه ذلك

ليستعد للصالة، إذا نام ليستعد للصالة على أنه لو نام على مقتضى السنة اإللهية ما احتاج إلى مثل هذا؛ ألن 
النصوص يساعد بعضها بعضًا، وال يناقض بعضها بعضًا، أحيانًا يؤتى بمقدمات غير شرعية ثم بعد ذلك نتوقع 

ل وقتها ما أقبلت عليها، فال بد أن أنام نتائج شرعية، هذا شخص سهر الليل ويقول: لو صليت الفجر في أو 



فكيف تطلب النتيجة الشرعية من هذه المقدمة؟ األصل  جر، نقول: أصل المقدمة غير شرعيةألستعد لصالة الف
ال يحتاج إلى  أن ينام النوم الكافي في الليل، ويضيف إليه ما يحتاج إليه من القيلولة في منتصف النهار، وحينئذ  

أحيانًا ما  -عليه الصالة والسالم-و ينام المغرب، لكن لو عرض له عارض كما يعرض للنبي أن ينام العصر أ
يشغله عن ذكر أو عن راتبة أو نحوها، يعرض له ذلك، لكن ليس هذه عادة وديدن، وقت المسلم ينبغي أن يكون 

قت النوم، ال نقول: ينام ، فال يحتاج إلى نوم في وقت االستيقاظ، وال يحتاج إلى استيقاظ في و منظماً  مرتباً 
المغرب ليستعد لصالة العشاء، اللهم إال إذا جاءه ما يشغله من أمر عارض، أو علة طارئة، ما استطاع معها 

تنتفي الكراهة في حقه؛  ، وحينئذ  أن ينام، نقول: نعم، ال مانع من أن ينام، على أن ال يضيع الصالة مع الجماعة
بأدنى حاجة، الكراهة تزول بأدنى حاجة عند أهل العلم، لكن إذا ترتب على فعل  ألن الكراهة عند أهل العلم تزول

 المكروه أمر محرم أو ترك واجب فإنه ال يجوز بحال.
 منيقول ابن حجر: "" بعضهم ذلك في ورخص بعدها والحديث وقد كره أكثر أهل العلم النوم قبل صالة العشاء"

يعني اإليقاظ الذي يترتب عليه االستيقاظ، بعض الناس ال  "يوقظه من له كان إذا بما قيدت الرخصة عنه نقلت
يستيقظ إال بمشقة وجهد شديد، فيقول: أنام قبل صالة العشاء وأركب المنبه، أضبط المنبه، وهو يعرف أنه لن 

بب ، نقول: أنت ما بذلت السبب؛ ألن هذا الس-جل وعال-ينتبه بالمنبه، يقول: بذلت السبب والباقي على هللا 
ال يكفي هذا ليس بكافي، ابذل السبب الذي تترتب عليه آثاره من االستيقاظ، وأنت تعرف أنك ال تستيقظ بالمنبه 

 السبب.
" النومفي  يستغرق  ال أنه عادته من عرف أو ،يوقظه من له كان إذا بما قيدت الرخصة عنه نقلت منول: "يق

الي االمتحان يذاكرون في المساجد، ويجتمعون، يعني بعض الناس نومه خفيف، يعني تجد بعض الطالب لي
فبعضهم يقول: أريد أن أنام عشر دقائق ربع ساعة ألرتاح قلياًل، وتجد بالفعل يضع رأسه ثم بعد ربع ساعة يرفع 
رأسه، وبعض الناس يريد أن يصنع ذلك فال يوقظ إال لالمتحان، الناس يتفاوتون، إذا عرف من عادته أنه ال 

م ال مانع؛ ألن المسألة مسألة الخشية على فوات الجماعة، أو الخشية على فوات أمر مطلوب يستغرق في النو 
 شرعًا.

كراهية النوم قبل صالة  "الكراهية على األحاديث أكثر: المبارك بن هللا عبد وقال، ورخص في ذلك بعضهم"
ًا لصالة العشاء وما بعدها استعداد "رمضان في العشاء قبل النوم في بعضهم ورخص" العشاء والحديث بعدها

من قيام الليل، إذا كان النوم من أجل االستعداد للصالة فال شيء فيه، بل قد يكون مطلوبًا؛ ألن ما ال يتم 
الواجب إال به فهو واجب، وما ال يتم المستحب إال به فهو مستحب، إذا كان ال يتسنى له اإلقبال على صالته 

 يترتب على هذا ارتكاب محظور أو ترك مأمور.إال بالنوم يقال له: نم، لكن ال 
في النسخة التي طبعها الشيخ ذكرها مرتين " الرياحي المنهال أبو هو سالمة بن وسيار" في بعض النسخ زيادة:

 ه موجودة التفسير هو أبو المنهالالرياحي، هذ عن سيار بن سالمة هو أبو المنهال وال داعي لها؛ ألنه في األول
النسخ دون بعض، والذي وجد فيها هذا التفسير وهذا التوضيح لم يوجد فيها ما ذكر في موجود في بعض 

 فيها هو أبو المنهاليكون تكرارًا، والذي ال يوجد  بن سالمة هو أبو المنهال الرياحي؛ ألنه حينئذ   وسيار ،األخير



 -رحمه هللا تعالى-بيانه عند اإلمام الرياحي، يوجد فيها وسيار بن سالمة هو أبو المنال الرياحي؛ ألنه ال بد من 
 ال يكون فيه تكرار. وحينئذ  

ال يكون موجودًا؛ ألنه تكرار كالم ، واألصل أفارتكب فيه هذا التكرار -رحمه هللا-أما صنيع الشيخ أحمد شاكر 
 بحروفه، فال داعي له.

 سم.
 العشاء بعد السمر في الرخصة من جاء ما :باب

- الخطاب بن عمر عن علقمة عن إبراهيم عن األعمش عن معاوية أبو دثناحقال:  منيع بن أحمد حدثنا
 المسلمين أمر من األمر في بكر أبي مع يسمر -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان: "قال -رضي هللا عنه

 ".معهما وأنا
 .-مرضي هللا عنه- حصين بن وعمران حذيفة بن وأوس عمرو بن هللا عبد عن الباب وفي
 علقمة عن إبراهيم عن هللا عبيد بن الحسن الحديث هذا روى  وقد ،حسن حديث عمر حديث :عيسى أبو قال
 في الحديث هذا -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن عمر عن قيس ابن أو قيس له يقال جعفي من رجل عن
 .طويلة قصة
 صالة بعد السمر في دهمبع ومن والتابعين -صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب من العلم أهل اختلف وقد

 بد ال وما العلم معنى في كان إذا بعضهم ورخص ،العشاء صالة بعد السمر منهم قوم فكره ،اآلخرة العشاء
 .الرخصة على الحديث وأكثر ،الحوائج من منه
 .«مسافر أو لمصل   إال سمر ال» :قال -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن روي  قدو 

 :-رحمه هللا تعالى-قال 
الباب األول في الكراهية وهي محمولة على إذا لم يكن ثم " العشاء بعد السمر في الرخصة من جاء ما :ببا"

حاجة داعية للنوم أو السمر، وهنا الرخصة فيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إلى السمر بعد العشاء، والسهر بعد 
 صالة العشاء.

خازم، وهو من ثقات الرواة الضرير محمد بن  "معاوية أبو حدثناقال:  منيع بن أحمد حدثنا" :-رحمه هللا-قال 
- الخطاب بن عمر عن"ابن قيس النخعي  "علقمة عن"النخعي  "إبراهيم عن"سليمان بن مهران  "األعمش عن"

وهناك كان يكره، والمعروف  "يسمر -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول كان: "قال -رضي هللا تعالى عنه
صلى هللا عليه -كان رسول هللا " :وهناكان االستمرار، وقد تأتي للفعل ولو مرة واحدة، والغالب من استعمال 

 من األمر في بكر أبي مع"يسمر يعني في ميزانها الصرفي نصر ينصر، يسمر من باب نصر،  "يسمر -وسلم
 "معهما وأنا المسلمين أمر

أو  أن يقال: الرسول يسمر مع أبي بكرى يسمر مع أبي بكر، يعني هل األول -عليه الصالة والسالم-الرسول 
 يعني كما قالوا:  لرسول؟ ألن المعية تشعر بالتبعية؛أن يقال: أبو بكر يسمر مع ا

ن يكــــــــــــن الثنــــــــــــين نحــــــــــــو التزمــــــــــــا  وا 
 

 فمســــــــــــــــلم مــــــــــــــــع البخــــــــــــــــاري همــــــــــــــــا 
 ج



هنا يقول: يم، قالوا: قدم مسلم؛ ألنه أتبعه بمع، والمعية تشعر بالتبعية، فمسلم تابع للبخاري في مثل هذا التقد
يعني هل األولى أن يقال مثل هذا أو يقال: كان  "يسمر مع أبي بكر -صلى هللا عليه وسلم-كان رسول هللا "

المعية تابعة، وأفرد  هذا ما فيه إشكال، "وأنا معهما"؟ أما قوله: -صلى هللا عليه وسلم-أبو بكر يسمر مع النبي 
منزلتهما، رضي هللا عن الجميع، وصلى هللا على نبيه وآله ليدل على أن منزلته متأخرة عن  نفسه عنهما

 وصحبه.
 ؟-عليه الصالة والسالم-يعني هل هذا التعبير أدق أو يقال: كان أبو بكر يسمر مع النبي  "يسمر مع أبي بكر"

ن عطف عليه أبو بكر بلفظ المعي -عليه الصالة والسالم-تقديم النبي اآلن المقدم في الذكر  ة إال في الذكر وا 
عليه -هو المقصود باالحتجاج فقدم من أجل هذا؛ ألن الحجة في فعله  -عليه الصالة والسالم-أن الرسول 

وتقديمه في الذكر من باب عدم التقدم بين يديه، وهذه مصالح ومرجحات فائقة على مجرد  ،-الصالة والسالم
 المعية التي يفهم منها شيء من التبعية.

يعني للمصالح  "يسمر مع أبي بكر في األمر من أمر المسلمين - عليه وسلمصلى هللا-كان رسول هللا "
العامة التي تهم األمة، وال شك أن هذه المصالح المتعدية لجميع األمة عند أهل العلم مقدمة على العبادات 
ء الخاصة، فالسمر في مصالح المسلمين بعضهم يرجحه على قيام الليل، مع أن الشرع جاء بالتكامل جا

بالتكامل بين هذا وهذا، فاإلنسان كما هو مأمور بالنفع المتعدي هو أيضًا مأمور بالعبادات الخاصة، واتفاقهم 
على أن المتعدي أفضل من القاصر ليس على إطالقه، فإذا نظرنا في أركان اإلسالم وجدنا أن الصالة مقدمة 

ي هذه اإلطالقات من أهل العلم ليست على جهة على الزكاة، والصالة نفعها قاصر، والزكاة نفعها متعدي، يعن
 اإلطالق المطلق، بل فيها إطالق لكنه مقيد ببعض الصور.

ففيه دليل على عدم كراهية السمر بعد العشاء إذا  "وأنا معهما بي بكر في األمر من أمر المسلمينيسمر مع أ"
اجة مما يفوت، إذا كانت مما هذه الحكان لحاجة عامة أو خاصة، قد تكون الحاجة خاصة، ال سيما إذا كانت 

 تقدم ثم ينام اإلنسان. فإنها حينئذ   يفوت
 بن وعمران حذيفة بن وأوس" يمةعند أبي داود وابن خز  "عمرو بن هللا عبد عن الباب وفي" :-رحمه هللا-قال 

 .يقول الشارح: لم أقف عليهما "حصين
حفاظ أثبات إذا نظرنا إليهم واحد بعد واحد كلهم  الرواة كلهم ثقات "حسن حديث عمر حديث :عيسى أبو قال"

 الحديث هذا روى و "قال:  ،ن في سنده انقطاع بين علقمة وعمرثقات حفاظ أثبات، لكن أشار المؤلف إلى أ
كذا في  "جعفي من رجل عن علقمة عن -النخعي- إبراهيم عن" النخعي، وهو ثقة فاضل "هللا عبيد بن الحسن
عن رجل جعفي، أو يقال: عن رجل من جعف، وبعض النسخ فيها )من(  :من( فيقالفإما أن تحذف ) ،الكتاب

 .وفيها جعف بدل جعفي، وبعض النسخ ليس فيها )من( وفيها جعفي بالنسبة إلى جعف
جعفي، جد عبد هللا بن جعفي، لكنه جعفي بالوالء؛ ألن جده أسلم على يد يمان ال -رحمه هللا تعالى-البخاري 

 خ اإلمام البخاري.شي يدمحمد المسن



 "علقمة عن -النخعي- إبراهيم عن" ، وهو ثقة فاضلالنخعي "هللا عبيد بن الحسن الحديث هذا روى و "يقول: 
، مروان الجعفي الكوفي قيس بن أبي قيس "قيس ابن أو قيس :له يقال جعف من رجل عن"بن قيس النخعي 

 صدوق.
سناد، في تعليقه على البيهقي قال: إن اإلسناد متصل، م في هذا اإلصاحب الجوهر النقي ابن التركماني وه  

نما هو علقمة بن وقاص الليثيوظن أن علقمة ا ،وخطأ الترمذي الذي  لمذكور في اإلسناد ليس هو النخعي وا 
والحديث مخرج عند األئمة بما فيه البخاري في  «إنما األعمال بالنيات»يروي عن عمر بن الخطاب حديث: 

مة عن عمر، فهو يظنه علقمة بن وقاص الليثي، وهو في الحقيقة علقمة النخعي، علقمة سبعة مواضع عن علق
األعمال بالنيات  :بن قيس النخعي، فوهم في تعليقه على البيهقي في زعمه أن علقمة هو ابن وقاص راوي حديث

 عن عمر.
 في الحديث هذا -مصلى هللا عليه وسل- النبي عن عمر عنقيس أو ابن قيس  :عن رجل من جعف يقال له"

قال: حدثنا  ،قال: حدثنا أبو معاوية ،ه القصة رواها اإلمام أحمد في مسندهفي قصة طويلة هذ" طويلة قصة
 :معاوية أبو قال ،بعرفة وهو ،-رضي هللا عنه- عمر إلى رجل جاء قالاألعم  عن إبراهيم عن علقمة قال: 

 المؤمنين أمير يا جئت :فقال -رضي هللا عنه- مرع أتى أنه مروان بن قيس عن خيثمة عن األعم  وحدثنا
غيرة على  -رضي هللا عنه-عمر  وانتفخ فغضب ،قلبه ظهر عن المصاحف يملي رجالً  بها وتركت ،الكوفة من

كالم هللا أن يخطئ فيه هذا الرجل الذي يملي عن ظهر قلبه، يخشى أن يخطئ هذا الرجل، وليس لكل أحد أن 
مام مالك نافعًا القارئ أن يصلي بالقرآن لحافظ المتقن المجود، وقد نهى اإل، إنما ذلك ليملي القرآن عن ظهر قلبه
وهو من أئمة القراء، لماذا؟ قال: أخشى أن تخطئ فيظنها  ،-عليه الصالة والسالم-حفظًا في مسجد النبي 

انتفخ، غضب و  -رضاهوأ رضي هللا تعالى عنه-الناس قراءة، وال شك أن هذا من الغيرة على كتاب هللا، عمر 
 :فقال ،الرحل شعبتي بين ما يمأل كاد حتىهان عليه األمر، قال: فغضب وانتفخ  لكن لما عرف القارئ من هو

 كان التي حاله إلى عاد حتى الغضب عنه سرى وي   يطفأ زال فما ،مسعود بن هللا عبد :قال؟ ويحك هو ومن
 رسول كان ذلك عن وسأحدثك ،منه بذلك أحق هو أحد سالنا من بقي أعلمه ما -وهللا- ويحك :قال ثم ،عليها
 أمر من األمر في كذاك الليلة -رضي هللا عنه- بكر أبي عند يسمر يزال ال -صلى هللا عليه وسلم- هللا

نه ،المسلمين  رجل فإذا معه وخرجنا -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فخرج ،معه وأنا ليلة ذات عنده سمر وا 
 هللا رسول قال ،نعرفه أن كدنا فلما قراءته يستمع -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فقام ،سجدالم في يصلي قائم
 جلس ثم :قال «عبد أم ابن قراءة على فليقرأه أنزل كما رطباً  القرآن يقرأ أن سره من» :-صلى هللا عليه وسلم-

رضي هللا - عمر قالف «تعطه سل ،تعطه سل» :يقول -صلى هللا عليه وسلم- هللا رسول فجعل ،يدعو الرجل
 سبقني قد -رضي هللا عنه- بكر أبا فوجدت أبشره إليه فغدوت :قال ،فألبشرنه إليه ألغدون  وهللا :قلت :-عنه
 ".إليه وسبقني إال قط خير إلى سبقته ما وهللا وال ،فبشره إليه
 .«بن أم عبدغضًا كما أنزل فليقرأ بقراءة ا» :وفي رواية «من سره أن يقرأ القرآن رطباً »

وددت أن أحك قراءة ابن أم "في البداية والنهاية من ترجمة الحجاج أنه قال:  -رحمه هللا-وذكر الحافظ ابن كثير 
يغري بقراءة ابن  -عليه الصالة والسالم-ابن أم عبد ابن مسعود له قراءات تفسيرية، والنبي  "ع خنزيرل  عبد بض  



له عناية بالقرآن، الحجاج له عناية  -نسأل هللا السالمة والعافية-ه والحجاج يقول هذا الكالم، مع أن أم عبد
 بالقرآن، وله ورد كبير من القرآن في كل ليلة، يقرأ في كل ليلة ربع القرآن، لكن مع ذلك يقول مثل هذا الكالم.

 في بعدهم ومن والتابعين -صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب من العلم أهل اختلف وقد" :-رحمه هللا-قال 
يعني قد يقول قائل: يتعجب اإلنسان  "العشاء صالة بعد السمر منهم قوم فكره ،اآلخرة العشاء صالة بعد السمر

وله ورد في  ،وأعجمها ،وهو الذي نقط المصاحف، وشكلها عض الناس هذه العناية بكالم هللاحينما يعرف عن ب
المسألة إنما هي الفتن تورث مثل هذا وأعظم؛ ألنه ليس مثل يقرأ ثم يقول مثل هذا الكالم، و  كل ليلة ربع القرآن

 -عليه الصالة والسالم-هذا بأعجب من قتل الخليفة بين المهاجرين واألنصار في قعر داره، الذي شهد له النبي 
بالجنة، وتستحي منه مالئكة الرحمن، والمهاجرون واألنصار متوافرون في المدينة، ويقتل ويمكث ثالث ليال ما 
دفن، وينزل عليه في قبره ويكسر ضلعه يدفن بالليل، هذه هي الفتن، نسأل هللا السالمة من الفتن ما ظهر منها 

ال كيف يقول قائل مثل هذا من سره أن »يقول:  -عليه الصالة والسالم-الرسول  ؟!مثل هذا الكالم ،وما بطن، وا 
 ا يقول: وددت أن أحك قراءة ابن مسعود بضلع خنزير.وهذ «يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد

فعلى اإلنسان أن يكون راسخًا ثابتًا، ال يتنازل في بداية الطريق ثم يضطر إلى التنازل ثم  ،المسألة مسألة تدرج
التنازل إلى أن يجد نفسه ال شيء، يعني من يتصور مسلم يقول: ال إله إال هللا، يقول في سجوده: سبحان ربي 

فل؟ شيء ال يمر على عاقل فيستسيغه، يعني شيء ال يتصوره مسلم فضاًل عن أن ينطق به، إنما هي األس
 ويقول القائل: بعضًا، والسيئة تقول: أختي أختي،  الفتن يجر بعضها

 أال بـــــــــــــــــذكر هللا تـــــــــــــــــزداد الـــــــــــــــــذنوب  
 ج

ــــــــــــــــوب     وتــــــــــــــــنطمس البصــــــــــــــــائر والقل
 ج

 ،عى لهم الواليةومع ذلك أمثال هؤالء تد   [( سورة الرعد28)] َمِئنُّ اْلُقُلوُب{}َأاَل ِبِذْكِر ّللا ِ َتطْ يقول:  -جل وعال-وهللا 
صرف لهم، يدعون في الملمات وفي قضاء بادة التي ال يجوز صرفها إال هلل تويصرف لهم بعض أنواع الع

 عى لهم الوالية، وهللا المستعان.الحوائج من دون هللا أمثال هؤالء، وتد  
 في أحد ادعى له الوالية، لكن من قال: ال أعني الحجاج، ما

 أال بـــــــــــــــــذكر هللا تـــــــــــــــــزداد الـــــــــــــــــذنوب  
 ج

 ................................... 
 ج

هذا قبره يعبد من دون هللا اآلن، ويقال له: محيي الدين، وقدس سره، وكذا وكذا، وفي بعض األقطار إذا حصل 
 ن بها، وهللا المستعان.الجدب أخرجوا كتابًا من كتبه التي فيها إلحاد يستسقو 

 صالة بعد السمر في بعدهم ومن والتابعين -صلى هللا عليه وسلم- النبي أصحاب من العلم أهل اختلف وقد"
عليه الصالة -واحتجوا بما جاء من الصريح من قوله  "العشاء صالة بعد السمر منهم قوم فكره ،اآلخرة العشاء
 "الحوائج من منه بد ال وما العلم معنى في كان إذا بعضهم ورخص" ومن كراهية الحديث بعدها ،-والسالم

 " الرخصة على الحديث وأكثر" باب السمر في العلم :في صحيحه -رحمه هللا تعالى-وبوب البخاري 
واحتجوا بما جاء مما يدل على ذلك كحديث عمر في الباب الذي ذكره، وحملوا أحاديث الكراهية على السمر 

 .ما يفعله أكثر الناس اليومالذي ال مصلحة فيه ك
قال الحافظ ابن حجر: " «مسافر أو لمصل   إال سمر ال» :قال -صلى هللا عليه وسلم- النبي عن روي  قدو "

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير ، مجهول راو   فيه بسند أحمدرواه 



يه هذا هو المجهول الذي أشار إل ،عن خيثمة عن رجل عن ابن مسعود :فأما أحمد وأبو يعلى فقاال ،واألوسط
ورجال الجميع ثقات، وعند  ،وقال الطبراني: عن خيثمة عن زياد بن حديرابن حجر، عن رجل عن ابن مسعود، 

أو  ال سمر إال لمصل  " :عن خيثمة عن عبد هللا يعني ابن مسعود بإسقاط الرجل، انتهى، يعني :أحمد في رواية
 ". سافرم

 أو مسافر أو مصل   :ال سمر إال لثالثة»ورواه الضياء المقدسي في المختارة من حديث عائشة مرفوعًا: 
 .«عروس

ذا كان  جد السبب المقتضي للسمر، السببا و  على كل حال إذ المباح المقتضي للسمر فإنه ال مانع منه، وا 
 .وهللا أعلمر في مستحب أو واجب فمن باب أولى، السم

 به أجمعين.نبينا محمد وعلى آله وصح ،هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله وصلى


